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عواصمـ  وكاالت: الفراغ السياسي على حاله بعد أكثر من شهرين 
من اجــــراء االنتخابات البرملانية العراقيــــة التي جرت في 7 مارس 
املاضي. واثر احلديث عن حتالــــف ائتالفي »دولة القانون« بزعامة 
رئيــــس احلكومة نوري املالكي، و»الوطنــــي العراقي« بزعامة عمار 
احلكيــــم، برز امس حديث القائمة العراقيــــة بزعامة رئيس الوزراء 
االسبق اياد عالوي، للمرة االولى عن رغبتها في التحالف مع ائتالف 
دولــــة القانون، مؤكدة انه الســــبيل الوحيد »ملنع عودة احملاصصة 

والتدخل اخلارجي«. وقال هاني عاشور املستشار االعالمي للقائمة 
العراقية التي حصلت على أكبر عدد من املقاعد، في بيان ان »تقارب 
القائمة العراقية ودولة القانون هو وحده من يســــتطيع منع عودة 

احملاصصة والتدخل اخلارجي في تشكيل احلكومة املقبلة«.
وأضاف أن حتالفهما ميكن ان »يصنع حكومة قوية بحق دستوري 
بوصفهمــــا اكبر القوائم الفائزة، مع مشــــاركة كتل أخرى في حوار 

تشكيل احلكومة وفق االستحقاقات االنتخابية«.

»العراقية« تخطب وّد »دولة القانون« لمنع »المحاصصة«

واشنطن تتهم رسميًا طالبان باكستان بالتورط في عملية »تايمز سكوير«
واشنطن ـ أحمد عبداهلل والوكاالت

بعد مرور أسبوع واحد على محاولة تفجير سيارة مفخخة 
في »تاميز سكوير« في نيويورك، أعلن وزير العدل االميركي 
اريك هولدر أمس ان الواليات املتحدة بات لديها الدليل على 
ان حركة طالبان باكستان تقف وراء االعتداء الفاشل والذي 

يتهم به الباكستاني فيصل شاه زاد.
وقال هولدر لشــــبكة آي بي سي »لقد جمعنا أدلة تشير 
الى ان حركة طالبان باكستان تقف وراء محاولة االعتداء«. 
وأضاف الوزير األميركي نعلم انهم ساعدوه على التحضير، 

ورمبا مولوه. وهو كان يعمل بحسب توجيهاتهم«.
مبوازاة ذلك، تناقضت التصريحات الرسمية االميركية 
مؤخرا حول مدى اللوم الذي ميكن توجيهه الى الســــلطات 
الباكستانية بعد محاولة شاه زاد الفاشلة. فقد رفض اجلنرال 
ديڤيد بيتريوس قائد املنطقة العســــكرية الوسطى بوزارة 
الدفاع االميركية املزاعم القائلة بأن التساهل الباكستاني مع 
املتشــــددين ساهم في توجيه شاه زاد الى القيام مبحاولته 
اإلرهابية. وقال بيتريوس في ندوة عقدت بواشنطن أول من 
امس ان الباكستانيني طوروا بقدر كبير وسائلهم في مواجهة 
األرهاب وان »من الصعب لوم السلطات األمنية في باكستان 

على عمل قام به شاب منفرد في نيويورك«.
وأوضح اجلنرال في معرض رده على سؤال حول عملية 

شاه زاد الفاشلة ان املنظمات املتطرفة »تسعى الى نقل عملياتها 
مــــن النطاق احمللي الى خارج بالدها. القاعدة مثل على ذلك 
كما ان عسكر طيبة نفذت عملية بومباي للهدف ذاته. ان تلك 
العمليات اخلارجية ذات اجلاذبية االعالمية تؤدي الى زيادة 

االموال التي تتلقاها تلك املنظمات من متبرعيها«.
وفي املقابل فإن وزيرة اخلارجية هيالري كلينتون وجهت 
حتذيرا حاد اللهجة الى باكستان بسبب عملية شاه زاد. فقد 
قالت الوزيرة في لقاء مع برنامــــج »60 دقيقة« الذي بثته 
محطة »سي.بي.اس« التلفزيونية االميركية ان الصلة بني 
منظمات تعمل في باكستان وشاه زاد كان ميكن ان تؤدي الى 
ردة فعل أميركية عنيفة ضد إسالم آباد اذا ما جنحت العملية 
اإلرهابية. جاء ذلك اخلالف وسط تقارير أميركية تشير الى 
وصول فريق امني أميركي رفيع املســــتوى الى إسالم آباد 
بهدف املشاركة في التحقيقات التي تدور حول صالت شاه 
زاد مبتطرفني باكستانيني. وأوضحت تلك التقارير ان الفريق 
األمني األميركي يحمل مطالب محددة تهدف الى حمل أجهزة 
األمن الباكستانية على فتح ملفاتها الطالع االجهزة االميركية 
بهدف حتسني مستوى املعلومات املتوافرة في واشنطن عن 
شبكات التطرف هناك. إلى ذلك، وبعد أيام من حادثة »تاميز 
سكوير«، حّذر املستشار الســــابق للبيت األبيض ملكافحة 
اإلرهاب ريتشارد كالرك قبل أيام من ان الواليات املتحدة قد 

تتعرض لهجوم إلكتروني قد يدمرها في غضون 15 دقيقة. 
وفي كتاب له بعنوان »احلرب اإللكترونية.. التهديد األمني 
القومي املقبل«، والذي نشــــرت صحيفة »الديلي تليغراف« 
البريطانية مقتطفات منه ونشره موقع محيط، قال كالرك 
ان خدمة اإلنترنت حينما تتعرض للتشويش فإن احتماالت 
كارثية ميكن ان حتصل مثل اندالع النيران وانفجارات في 
مصاف في فيالدلفيا وهيوسنت وتعطل املصانع الكيمياوية 

وانتشار غيوم من غاز الكلور القاتل في اجلو.
وأضاف: »من االحتماالت الكارثية ايضا عمليات اصطدام 
الطائرات في اجلو وحتطم قطــــارات األنفاق في نيويورك 
وواشــــنطن ولوس أجنيليس وســــيعم الظالم في اكثر من 
150 مدينة أميركية وسيموت عشرات اآلالف من األميركيني 
في هجوم ال يختلف عن الهجوم النووي وكل ذلك ميكن ان 

يحصل خالل 15 دقيقة فقط وعلى يد إرهابي واحد فقط«.
وأكد كالرك ان اإلدارات األميركية املتعاقبة مبا فيها إدارة 
الرئيس باراك أوباما أخفقت في إدراك حجم املشكلة، فاجليش 
األميركي حتى اآلن لم يدشن مركز القيادة اإللكترونية وسط 
خالفات بشأن دور األجهزة املختلفة التي قد تستعمل فيه.

وشدد على ان واشنطن لم تستعد بعد ملثل هذا الهجوم، 
خالفــــا لــــدول اخرى مثل الصني وروســــيا وحتــــى كوريا 

الشمالية.

الكشف عن سيناريو إلكتروني يدّمر أميركا في 15 دقيقة

املتهم مبحاولة تفجير سيارة مفخخة في »تاميز سكوير« فيصل شاه زاد 

رئيس احلكومة التركي رجب طيب اردوغان ووزير خارجيته داود أوغلو والرئيس بشار األسد وأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة ورئيس وزرائها الشيخ حمد بن جاسم باسطنبول     )رويترز(

)رويترز( رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون    

)العربية( صورة ارشيفية لوالدة فرزاد وأقربائه للمطالبة بإيقاف إعدامه 

األسد وأردوغان وأمير قطر لتوحيد المواقف من السالم ونووي إيران
إسطنبول ـ هدى العبود

بحث الرئيس السوري بشار األسد أمس 
في اســــطنبول مع رئيس الــــوزراء التركي 
رجب طيــــب أردوغان العالقــــات الثنائية 
وتطورات األوضاع على الساحتني اإلقليمية 

والدولية.
وأعرب اجلانبان، بحســــب بيان رئاسي 
سوري، عن »ارتياحهما للمستوى املتميز الذي 
ارتقت إليه العالقات بني البلدين، مؤكدين 
أن هذه العالقات املبنية على الثقة واملصالح 
املشتركة باتت تشــــكل أمنوذجا للعالقات 

بني الدول«.
وأوضح البيان أن املباحثات تناولت أيضا 
»عملية الســــالم حيث أكد األسد أن تهديد 
إسرائيل املتواصل لبلدان املنطقة وترويج 
األكاذيب يرمي إلى تشتيت االنتباه عن املشكلة 
احلقيقية في املنطقة واملتمثلة في االحتالل 
اإلســــرائيلي لألراضي العربية وتهربها من 

متطلبات السالم«.
وجدد األســــد التأكيد على ســــعي بالده 
لتحقيق السالم عبر الوسيط التركي الذي 
اثبت نزاهة ومقدرة فــــي إدارة املفاوضات 

غير املباشرة.
وأشار البيان إلى تأكيد اجلانبني »على 
ضرورة حتمل املجتمع الدولي ملسؤولياته 
في دفع إســــرائيل لفك احلصار اجلائر عن 
الشــــعب الفلسطيني األعزل في غزة وفتح 
املعابر وإنهاء االحتالل وإزالة املستوطنات 

ووقف انتهاكها للمقدسات الدينية«.
وفي الشــــأن العراقي أعــــرب اجلانبان 
عن أملهما فــــي أن تؤدي نتائج االنتخابات 
العراقية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية 
تضم كل مكونات الشعب العراقي وتضمن 
امن واستقرار العراق ووحدة أراضيه وتعمل 
على حتقيق عالقــــات طيبة مع جميع دول 

اجلوار.
كما عقد األسد وأردوغان جلسة مباحثات 
البلدين  موســــعة بحضور وزير خارجية 
الســــوري وليد املعلم والتركي أحمد داود 
أوغلو  وكان األسد بدأ امس االول زيارة عمل 
إلى اسطنبول والتقى نظيره التركي عبداهلل 
غول، كما وقعت دمشق وأنقرة على هامش 
الزيارة اتفاقيتني للتعاون، األولى في مجال 
الصحافة واإلعالم، والثانية حول االستخدام 

املشترك للمنافذ احلدودية.
وفي وقت الحق، عقدت أمس في اسطنبول 
قمة ثالثية جمعت الرئيس السوري بشار 
األســــد وأمير دولة قطر الشــــيخ حمد بن 
خليفــــة آل ثاني ورئيس الــــوزراء التركي 
رجب طيب أردوغان وذلــــك في غداء عمل 

أقامه أردوغان.
وحضر اللقاء رئيس الوزراء القطري وزير 
اخلارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل 
ثاني ووزير اخلارجية السوري وليد املعلم 
واملستشارة السياسية واإلعالمية في رئاسة 

اجلمهورية السورية بثينة شعبان.
وبحسب تقارير إعالمية فإن القمة بحثت 
في عملية السالم في منطقة الشرق األوسط 
وامللف النووي اإليراني فضال عن املشاريع 
االقتصادية ذات االهتمام املشترك بني البلدان 

الثالثة.
وأشارت التقارير أيضا إلى أن القمة بحثت 
توحيد مواقف الثالثة من القضايا اإلقليمية 
املتوترة خصوصــــا في ظل التوتر املتفاقم 
في منطقة الشــــرق األوسط واألوضاع في 

العراق.

قمة سورية - تركية - قطرية في إسطنبول ودعوة لفك الحصار عن غزة 

إيران تعدم 5 معارضين بينهم امرأة نفذوا »أعماالً إرهابية«

السلطة تبدأ المفاوضات غير المباشرة ونتنياهو يستعجل المباشرة

غالبية البريطانيين تريد اعتراف براون بالهزيمة
عواصــــم ـ وكاالت: أعلن رئيــــس األمن القومي و مفاوضات المحافظين واألحرار تستغرق أياماً

والسياسة اخلارجية في البرملان اإليراني عالء الدين 
بروجــــردي امس أن ايران ال متانــــع من التفاوض 
مع الواليات املتحدة فــــي صفقة تبادل اليورانيوم 
منخفض التخصيب بوقود نووي الســــتخدامه في 

مفاعل لألبحاث الطبية في طهران.
ونقلت وكالة األنباء االيرانية عن بروجردي قوله 
»إن الباب مفتوح أمام أميــــركا للتباحث حول هذا 
املوضوع لتأمني الوقود النووي للمفاعل املذكور«. 
في الوقت نفســــه، أعلن قائد البحرية في اجليش 
االيراني األميرال حبيب اهلل سياري انه مت حتميل 
عدد من الفرقاطات احلربية بصواريخ بعيدة املدى 
وذلك خالل املناورات التي جتريها قواته في اخلليج 

وبحر عمان ملواجهة الهجمات الساحلية.
ونقلــــت وكالة أنباء فارس من منطقة املناورات 
البحريــــة اجلاريــــة حاليا ان هــــذه الفرقاطات يتم 
اســــتخدامها لنقل القوات نظرا لسرعتها في تنفيذ 

املهمات العاجلة في املاء  واليابسة.
وكان االميرال حبيب اهلل سياري اعلن اخلريف 
  BS7املاضي ترميم وصيانــــة 4 فرقاطات من طراز
وSRL6، موضحــــا أن عددا قليــــال للغاية من الدول 

التي بإمكانها صيانة وترميم هذه الفرقاطات بينها 
اجلمهورية اإليرانية وقد مت استخدام هذه الفرقاطات 
فــــي املرحلة الثالثة من منــــاورات الوالية 89 التي 
شاركت في نقل رجال القوات اخلاصة للرد السريع 
إلى سواحل العدو املفترض بسرعة بالغة على حد 
قوله. داخليا، اعلنت نيابة طهران في بيان نشرته 
وســــائل االعالم ان خمسة اشــــخاص احدهم مؤيد 
للملكية واالربعة اآلخرون اعضاء في حركة التمرد 
الكردية بيجاك اعدموا شنقا امس في سجن ايوين 
في طهران، وذكرت وكالة االنباء االيرانية الرسمية 
ان هؤالء وبينهم امــــرأة اتهموا خصوصا »بأعمال 
ارهابية تشمل تفجيرات ضد مبان حكومية ومبان 
عامة في مدن ايرانية«. الى ذلك، أكد وزير الداخلية 
الســــعودي األمير نايف بن عبدالعزيز أن العالقات 
الطيبة بني اململكة وإيــــران تخدم املنطقة بكاملها. 
ونقلت كالة األنباء السعودية الرسمية )واس( أول 
من امس عن األمير نايف خالل استقباله في الرياض 
السفير اإليراني املعني لدى اململكة سيد محمد جواد 
رسولي قوله »ان العالقات الطيبة بني اململكة العربية 
السعودية وإيران تخدم البلدين وشعبيهما وتخدم 

املنطقة بكاملها والعالم اإلسالمي«.

عواصمـ  وكاالت: فيما بدأت إسرائيل في 
بناء مستوطنات جديدة في القدس احملتلة، 
اعلن كبير املفاوضني الفلسطينيني صائب 
عريقات ان املفاوضات غير املباشرة بني 
اســـرائيل والسلطة الفلسطينية انطلقت 
رسميا امس. وقال عريقات خالل مؤمتر 
صحافي عقـــب لقاء املبعـــوث األميركي 
لعملية السالم جورج ميتشل مع الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة 
الفلسطينية في رام اهلل »نستطيع ان نقول 
ان املفاوضات غير املباشرة مع احلكومة 

اإلسرائيلية بدأت«.
وأشار الى ان املفاوضات ستجرى ملدة 
»أربعة أشـــهر«، معبرا عـــن األمل في ان 
»تتجاوب احلكومة اإلسرائيلية وان تعطي 

فرصة لعملية السالم وجهود السيناتور 
ميتشـــل وادارة الرئيس األميركي باراك 
اوباما«. وقال عريقات ان »اخلطوات ايجابية 
والرئيس محمود عباس أكد مليتشـــل انه 
ســـيبذل كل جهد ممكن الجنـــاح جهوده 
وان هذه املفاوضات ســـيتم التركيز فيها 
على احلدود واألمن«. وأضاف املفاوضات 
»ستكون على مســـتوى الرئيس عباس 
ورئيس احلكومة االســـرائيلية بنيامني 
نتنياهو وسيتنقل بينهما ميتشل وفريقه«. 
من جانبها، اعتبرت حركة املقاومة اإلسالمية 
)حمـــاس( ان بدء هذه املفاوضات شـــكل 

»صدمة« للفلسطينيني.
وقال فوزي برهوم ان »بدء املفاوضات 
شكل صدمة لكل الشعب الفلسطيني وهو 

مبنزلة حتد ملشاعر أهلنا في القدس وفي 
فلسطني الذين ســـرقت أراضيهم ودمرت 
بيوتهم«. وأضاف برهوم »هذه عبارة عن 
قارب جنـــاة حلكومة نتنياهو التي كانت 
في ازمة جراء املطالبة الدولية لها بوقف 
االستيطان وانهاء االنتهاكات« كما »جاءت 
ايضا مبنزلة اخـــراج )الرئيس األميركي 
باراك( اوباما من ورطته بعد وعده بوقف 

االستيطان مقابل عودة املفاوضات«.
ورأى املتحدث باســـم حماس ان بدء 
املفاوضات غير املباشرة »خطوة مخيبة 
لآلمال ويستفيد منها االحتالل وستحبط 
كل اجلهود التي بذلت من اجل فضح جرائم 
العـــدو وتعريته امام العالم«. في املقابل، 
وتزامنا مع اعالن منظمات يهودية داعية 

للسالم عن عزم سلطات االحتالل لبناء املزيد 
من الوحدات االستيطانية في القدس احملتلة، 
قال رئيس احلكومة االسرائيلية بنيامني 
نتنياهو انه من االســـتحالة التوصل الى 
اتفاق سالم مع الفلسطينيني دون موافقتهم 
على الدخول في مفاوضات مباشـــرة مع 
اســـرائيل. وقال نتنياهو في كلمة القاها 
في بداية االجتماع األســـبوعي حلكومته 
»اننا نتوقع ان تؤدي موافقة الفلسطينيني 
للدخول في مفاوضات قادمة غير مباشرة 

معنا الى مفاوضات مباشرة«.
وأضاف »انه من املســـتحيل حتقيق 
السالم فيما تفصل مسافات بني اجلانبني 
ومن دون اجللوس علـــى طاولة معا في 

غرفة واحدة«.

 لندن ـ عاصم علي والوكاالت
فــيــمــا يـــواصـــل احلــزبــان 
ــان  ــارض ــع ــيــان امل ــبــريــطــان ال
و»الدميوقراطيني  »احملافظني« 
األحـــــرار« مــحــادثــات تقاسم 
احلكومة، كشف استطالع للرأي 
العام أجرته مؤسسة »يوغوف« 
ملصلحة صحيفة الصنداي تاميز، 
أن 62% من البريطانيني يعتقدون 
بأن على رئيس الوزراء البريطاني 
بــراون وزعيم حزب  غــوردون 
»العمال« احلاكم والذي حل ثانيا 
خلف »احملافظني« بحصوله على 
258 مقعدا من أصل، 49، االعتراف 
بهزميته في االنتخابات العامة، 
وافساح املجال أمام رئيس وزراء 
جديد. جاء ذلك في وقت توقع 
زعيم »الدميوقراطيني األحرار« 
نيك كليغ أن تستغرق املفاوضات 
لتشكيل احلكومة املقبلة مع حزب 
»احملافظني« الفائز االول بزعامة 
اضافية  أياما  كاميرون  ديڤيد 
الجراء مزيد من اللقاءات للبحث 
في املسألة األساسية العالقة، وهي 

اصالح النظام االنتخابي.
ويواجـــه الزعيمان ضغوطا 
من داخل حزبيهما لعدم التوقيع 
علـــى صفقة، نظرا الـــى تباعد 
السلبي  سياساتهما، وإلى األثر 
ألي اصالح للنظام االنتخابي على 
حظوظ »احملافظني« في الفوز بأي 

انتخابات مقبلة.
كمـــا يحض مســـؤولون في 
»األحرار« زعيمهـــم كليغ على 
التاريخية  الفرصة  عدم تفويت 
للتحالـــف مع »العمـــال« كون 
األخير وعد بإصالح كامل للنظام 
االنتخابـــي عبر اقـــرار التمثيل 
النسبي الذي يطالب به »األحرار« 

منذ عقود.
إال أن كليـــغ كان مترددا في 
التفاوض مع بـــراون بعد اقدام 
األخيـــر على توجيـــه انتقادات 

طهران تعلن استعدادها للتفاوض مع واشنطن نوويًا

بالتزامن مع اإلعالن عن مستوطنات جديدة في القدس المحتلة

كاميرون يحاول إقناع محازبيه إلكترونيًا 

شديدة وغاضبة له خالل حديثهم 
الهاتفي بعدمـــا طلب منه األول 
»بأدب« االســـتقالة، لكن رئيس 
الوزراء صحـــح موقفه باتصال 
هاتفي آخر مع كليغ ليل أول من 

أمس.
وبحسب املعلومات املتوافرة 
عن احملادثـــات بني »احملافظني« 
فـــإن األول عرض  و»األحرار«، 
»حتقيقـــا« في إصـــالح النظام 
االنتخابـــي دون اقـــراره. فيما 
يلوح أنصاره بتشكيل حكومة 
أقليـــة حتكم البالد، مشـــددين 
على أن كاميـــرون هو من يقف 
في موقع قوة وليس كليغ. وقد 
وجه كاميرون رسالة حملازبيه 
عبر البريد اإللكتروني أكد فيها 
أنه لن يكون مندفعا في تشكيل 
أي حكومة، لكنه قد يكون قادرا 
على »بعض التنازالت« في بعض 

القضايا، مشيرا إلى أنه سيظل 
ملتزمـــا بتعهداتـــه بعدم تقدمي 
صالحيات لالحتاد األوروبي على 
حساب بريطانيا وعدم التراجع 
عن موقفه بشأن ضرورة تعزيز 
اإلشراف على قضية الهجرة أو 
تعريض دفاعات البالد للخطر.

سبق ذلك محادثات ماراثونية 
بني كاميرون وكليغ استغرقت 70 
دقيقة، وفي حال فشل املفاوضات 
الى  الزعيمني سيتجه كليغ  بني 
التحالف مـــع »العمال« احلاكم، 
على أن يضموا إليهم نائبي حزبي 
»اخلضـــر« و»التحالف« ورمبا 
الوطنية في اسكتلندا  األحزاب 
وويلز وايرلندا الشمالية )شني 
فني(، رغم أن األخيرين يستغلون 
فرصـــة وجـــود برملـــان معلق 
لطلب تخصيص مبالغ ضخمة 

ملناطقهم.


